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ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora” zwane dalej 

Stowarzyszeniem, jest dobrowolną organizacją społeczną, opierającą się na pracy społecznej ogółu 

jej członków. 

 

§ 2 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach 

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn.zm.) i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje 

się na czas nieokreślony. 

 

§ 3 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju i poza jego granicami. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie ma prawo posiadania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami. 

 

§ 5 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy.  

2. Stowarzyszenie reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych  na zewnątrz, współpracuje  

z równoprawnymi partnerami oraz z innymi organizacjami o podobnym założeniu programowym 

na terenie kraju i poza jego granicami. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI 

§ 6 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

1) Pomoc w zabezpieczaniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturowych  

osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. 

2) Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na terenie całego kraju i z zagranicy  
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z przeznaczeniem na poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych 

oraz ich integrację ze środowiskiem. 

3) Nawiązywanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania  

w kraju i za granicą. 

4) Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

dla mieszkańców powiatu sandomierskiego i nie tylko, a w szczególności pensjonariuszy Domu 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

5) Zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji 

wobec osób niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku, stwarzanie integracji  

z osobami zdrowymi. 

6) Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych  

i w podeszłym wieku. 

7) Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za warunki życia osób niepełnosprawnych 

i w podeszłym wieku. 

8) Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo – wychowawczymi oraz szkołami  

w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży. 

9) Współdziałanie z władzami centralnymi i terenowymi, organami administracji rządowej, 

placówkami zdrowotnymi, zakładami pracy, kościołem katolickim i związkami wyznaniowymi 

oraz organizacjami społecznymi, placówkami oraz osobami fizycznymi zainteresowanych 

działalnością Stowarzyszenia działającymi w kraju i poza jego granicami. 

10) Współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi. 

11) Ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń 

wobec osób niepełnosprawnych. 

12) Promowanie Domu Pomocy Społecznej jako miejsca godziwego pobytu dla osób całkowicie 

lub częściowo niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

13) Pozyskiwanie środków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia 

w celu podniesienia jakości usług świadczonych osobom starszym, niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym, przede wszystkim pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej  

w Sandomierzu. 

2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego oraz może 

prowadzić, jako działalność dodatkową, również działalność gospodarczą. 

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz dochód z działalności gospodarczej 

służy prowadzeniu działalności pożytku publicznego i wyłącznie realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 
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publicznego. 

 

§ 7 

Podstawowe formy działalności polegają na: 

1) Pozyskiwanie żywności dla pensjonariuszy Domu Pomocy, np. z Banku Żywności. 

2) Pomocy w tworzeniu korzystnych warunków dla pensjonariuszy poprzez  organizowanie 

akcji charytatywnych, odczytów i wykładów. 

3) Prowadzeniu wszechstronnej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  

w Sandomierzu. 

4) Pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań 

Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 8 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, zamieszkujące w Polsce  

i za granicą wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu Stowarzyszenia deklarujące opłacać 

ustalone składki oraz podejmować działania określone niniejszym statutem. 

 

§ 9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: Zwyczajnych, Wspierających oraz Honorowych 

 

§ 10 

Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która złoży wypełnioną deklarację 

członkowską oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§ 11 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1)  Udziału w zebraniach, konferencjach, kursach i uroczystościach Stowarzyszenia. 

2)  Wybierać i być wybieranym do władz. 

3)  Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia działania Stowarzyszenia. 

4)  Wypowiadać się odnośnie podziału środków finansowych, będących w dyspozycji 

Stowarzyszenia. 
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§ 12 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

1)  Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

2)  Czynne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. 

3)  Regularne opłacanie składek. 

 

§ 13 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zgłosi chęć pomocy  

w realizacji celów i programu Stowarzyszenia. 

 

§ 14 

Członek wspierający ma prawo:  

1)  Wspierać i przyczyniać się do realizacji celów i programu Stowarzyszenia. 

2)  Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

3)  Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania 

Stowarzyszenia. 

4)  Członkiem wspierającym mogą być inne osoby prawne, organizacje społeczne  

i stowarzyszenia działające dla dobra dzieci i rodziny. 

 

§ 15 

Członkostwo honorowe otrzymuje osoba fizyczna, która wniosła znaczny wkład  

dla Stowarzyszenia. O członkostwie honorowym decyduje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. 

§ 16 

Członek honorowy ma prawo:  

1)  Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

2)  Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania 

Stowarzyszenia. 

 

§ 17 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: 

1)  Czynnego i aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań Stowarzyszenia. 

2)  Stosowania się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

3)  Godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 

4)  Członkowie zwyczajni mają obowiązek opłacania składek. 
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§ 18 

Członkostwo ustaje na skutek: 

1) Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi   

po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających  

z członkostwa w Stowarzyszeniu. 

2) Wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu naruszenia postanowień statutu albo naruszenia 

dobra Stowarzyszenia niegodnym zachowaniem. 

3) Wykluczenia z powodu szkodliwego działania na rzecz Stowarzyszenia. 

4) Wykluczenia z powodu nieopłacenia zadeklarowanych składek członkowskich przez kolejne 

6 miesięcy. 

5) Rozwiązania Stowarzyszenia. 

6) Śmierć członka lub utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE I STRUKTURA STOWARZYSZENIA 

 

§ 19 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie. 

2) Zarząd Stowarzyszenia. 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 20 

1. Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia, mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej  

niż przez 2 kadencje. Ilość kadencji może być zwiększona w przypadku uzyskania bezwzględnej 

większości głosów członków Stowarzyszenia. 

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane  

są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania członków. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne. 

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie 

kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniony jest spośród nie wybranych kandydatów,  

w kolejności uzyskanych głosów, a zmiany te nie mogą dotyczyć więcej niż 1/3 liczby członków 

pochodzących z wyboru. 



7 

 

§ 21 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne bądź 

nadzwyczajne. 

 

§ 22 

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia: 

1) Raz w roku jako sprawozdawcze. 

2) Co 4 lata, jako sprawozdawczo – wyborcze. 

3) Na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia lub w razie potrzeby – Walne Zebranie 

zwołuje się w terminie nieprzekraczalnym 21 dni od otrzymania wniosku. 

 

§ 23 

Uchwały Stowarzyszenia zapadają na Walnym Zebraniu zwykłą większością głosów  

przy obecności minimum połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,  

w terminie drugim bez względu na liczbę obecnych. 

 

§ 24 

Członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zebrania zawiadamia się na 5 dni przed Walnym 

Zebraniem. 

 

§ 25 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

1) Z własnej inicjatywy. 

2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej. 

3) Na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia. 

4) Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania musi zawierać proponowany 

porządek obrad. Jeśli propozycje te nie są sprzeczne ze Statutem Stowarzyszenia, Zarząd 

obowiązany jest je uwzględnić, może jednak uzupełnić porządek obrad dodatkowymi 

punktami. 

5) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w ciągu dwóch miesięcy od 

dnia zgłoszenia pisemnego wniosku. 

 

§ 26 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia. 
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2) Uchwalanie zmian statutu. 

3) Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. 

4) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

oraz ocena działalności Stowarzyszenia. 

5) Ustalenie planu finansowego i planu działalności Zarządu. 

6) Inicjowanie i prowadzenie prac wynikających z postanowień statutu. 

7) Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia. 

8) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji krajowych  

i międzynarodowych. 

9) Uchwalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich oraz terminu ich wpłat. 

10) Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdania finansowego oraz 

udzielanie absolutorium jego członkom. 

 

§ 27 

Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem  

za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 28 

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi: 

1)  Prezes Zarządu. 

2) Wiceprezes Zarządu. 

3) Skarbnik. 

4) Sekretarz. 

 

§ 29 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami i uchwałami 

Walnego Zebrania.  

2) Składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, 

uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. 

3) Opracowanie okresowych planów działalności merytorycznej oraz planu finansowego 

Stowarzyszenia.  

4) Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdań 

finansowych. 

5) Zwoływanie Walnego Zebrania oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
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6) Zarządzenie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia. 

7) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia. 

8) Wykluczanie i skreślanie z listy członków. 

 

§ 30 

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz  

na kwartał. Uchwały Zarządu zapadają przy obecności 2/3 członków Zarządu. Głosowanie 

jest jawne. Jednakże na żądanie co najmniej 1 osoby głosowanie odbywa się w formie 

tajnej. 

2. Członkowie zarządu stowarzyszenia nie mogą pobierać wynagrodzenia za pełnioną  

w stowarzyszeniu funkcję. 

 

§ 31 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

Członkowie organu kontroli : 

1) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub podległości służbowej, 

2) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 32 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej; 

2) Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Zarządu 

i wnioskami dotyczącymi zarządzania; 

3) Wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania; 

4) Rozpatrywanie odwołań w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka. 

 

§ 33 

Komisja Rewizyjna składa się z czterech osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego  

i sekretarza. 

§ 34 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

1 raz w roku. Uchwały Komisji mogą zapadać przy obecności 2 członków Komisji Rewizyjnej. 
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§ 35 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia 

z głosem doradczym. 

ROZDZIAŁ V 

FUNDUSZ I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§ 36 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§ 37 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1) Wpływy ze składek członkowskich. 

2) Dotacje, darowizny, spadki i zapisy. 

3) Dobrowolne wpłaty. 

4) Dochody z ofiarności publicznej. 

6) Dochody z działalności gospodarczej. 

 

§ 38 
Zabrania się: 

1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników, oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów lub pracownicy organizacji pozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo 

są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi. 

2) Przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3) Wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz  

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba,  

że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 

4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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§ 39 

Wszelkie umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty prawne w imieniu Stowarzyszenia  

w sprawach majątkowych podpisują Prezes Zarządu Stowarzyszenia i skarbnik Stowarzyszenia,  

a w razie nieobecności Prezesa Stowarzyszenia – Wiceprezes Stowarzyszenia i skarbnik 

Stowarzyszenia. 

 

§ 40 

Cały dochód Stowarzyszenia osiągany w toku działalności przeznaczany jest na działalność 

statutową. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE 

STOWARZYSZENIA 

 

§ 41 

1) Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów 

ogólnej liczby uczestników przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych  

do głosowania. 

2) W razie likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie wyznacza komisję likwidacyjną spośród 

członków Stowarzyszenia, w składzie od 3 do 5 osób. 

3) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia walne Zebranie Członków określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

4) W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych  

w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo 

o stowarzyszeniach. 

 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 42 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ogólnie obowiązujące. 

 

§ 43 

Stowarzyszenie może, dla lepszej reprezentacji interesów osób w podeszłym wieku 

i somatycznie chorych, wraz z innymi organizacjami założyć związek stowarzyszeń. 



12 

 

§ 44 

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Sądzie (właściwym co do miejsca siedziby 

Stowarzyszenia). 
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3. Skarbnik  
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